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Głuszyca 16.01.2018 r. 

Żłobek Gminny 
ul. Grunwaldzka 37 

58-340 Głuszyca 

tel. 74 84 56 420 

 

Zapytanie ofertowe 1/2018 
(dotyczy usługi cateringowej do Żłobka Gminnego) 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy 

z dnia 12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,  

NIP 886-25-72-750. REGON 890718248 

 

Odbiorca: Żłobek Gminny, ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Głuszyca 

NIP: 8862998213, REGON: 367453450 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Usługa cateringu w roku 2018 – 

przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 40 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie tj. śniadanie, 

II śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 40 dzieci.  

3. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w godz. od  8:30 do 8:45 oraz od  11 :30 do 11:45.  

4. Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi: 190 

5. Jeden całościowy pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku 

zawiera: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek. 

Rodzice będą mieli możliwość zamówienia częściowego (np. tylko II śniadanie i obiad).  

6. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od deklaracji rodziców oraz od frekwencji 

dzieci w żłobku. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany 

będzie do godziny 8:00. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie 

określoną w danym dniu liczbę posiłków. 

7. Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych posiłków:  

 

Śniadanie:  

Zupa mleczna: kasza manna, ryż na mleku, kluseczki z mlekiem, kluski lane na mleku, 

zacierka na mleku.  

Kaszki mleczno - ryżowe, pszenno - mleczne, płatki kukurydziane.  

Kanapka: pieczywo mieszane, bułki (2x w tyg.), bułka wrocławska, pieczywo tostowe.  

Chuda wędlina, ser biały, ser żółty, serek topiony, serek biały smakowy, pasty: jajeczna, 

rybna. Ser biały z rzodkiewką i szczypiorkiem lub ogórkiem (wszystko tarte).  

Pomidor, ogórek, sałata, cebula dymka.  

Parówka, jajecznica ze szczypiorkiem.  

Dżem, miód.  

Napoje: herbata, owocowa, kakao, kawa zbożowa.  

 

II Śniadanie:  

Musy owocowe: jabłko, banan, gruszka, brzoskwinia.  

Jogurt naturalny z owocami, jogurty smakowe, sałatka owocowa.  
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Obiad:  

zupa i II danie:  

ziemniaki, kasze (kaszka kus-kus, gryczana, jęczmienna). 

Chude mięso, drób, ryby, wątróbka drobiowa.  

Warzywa: szpinak, buraki, marchewka, groszek zielony, brokuły, kalafior.  

Naleśnik z serem, ze szpinakiem, owocami, kluski "leniwe" z bułką tartą i masłem, łazanki 

z mięsem i kapustą kiszoną, spaghetti z mięsem, kluski z serem i ze śmietaną, kotlet 

ziemniaczany w sosie, ryż zapiekany z jabłkiem.  

Napoje: kompot, herbata z cytryną, herbata owocowa, rumianek.  

Minimum raz w tygodniu ryba, dwa razy w tygodniu posiłek mięsny, do każdego posiłku 

surówka, kompot. 

 

Podwieczorek:  

Kisiel z jabłkiem, budyń, mus owocowy z kaszką mleczną, kasza manna na gęsto z sokiem, 

serek waniliowy z owocami (jagody, maliny).  

Biszkopty, chrupki kukurydziane, herbatniki,  

Chałka, bułka rozetka, ciasto drożdżowe, biszkoptowe. 

Napoje: mleko, herbata owocowa, ziołowa.  

 

8. Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie 

przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych (1 tydzień) i zatwierdzony przez osobę 

posiadającą uprawnienia dietetyka (ze strony Wykonawcy). Jadłospis dostarczany będzie 

upoważnionemu pracownikowi Żłobka do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany 

w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.  

9. Obowiązki Wykonawcy usługi:  

1) wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca 

produkcji do pomieszczeń dystrybucji w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia 

w Żłobku Gminnym w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 37, tj. od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla 

dzieci. Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.  

2) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami 

HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 

20 tygodnia do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut 

Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat oraz zgodnie z obowiązującymi normami 

żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia ,  

3) wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant 

czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją 

świeżości artykułów i produktów. Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione 

mechanicznie)  

4) do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone 

stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym 

także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz,  

5) posiłki muszą spełniać standardy zdrowego żywienia oraz stanowić podstawę 

kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, w tym profilaktyki otyłości,  

6) posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów,  

7) wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego 

(np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb alergików),  
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8) posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych 

termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie 

odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane 

w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom), 

9) zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości oraz mycie termosów. 

Czyste pojemniki na odpady zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z posiłkiem 

każdego dnia.  

10. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi 

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

11. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków 

zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym 

odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto 

jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości 

posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

13. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć 

będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, oraz mycie naczyń, sprzątanie 

pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków 

czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania. 

14. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin 

z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej, z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

15. Pojemniki po posiłkach będą odbierane ze Żłobka, a ich mycie i dezynfekcja odbywać się 

będzie w zakładzie macierzystym.  

16. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.  

17. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. 

18. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywiny ( Dz. U z 2017 r. 

poz. 459 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

19. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2018 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

w języku polskim. W formularzu ofertowym należy podać kwotę za dostawę całego pakietu 

dziennego (4 posiłki dziennie). Z uwagi na to, że rodzice mogą zamówić tylko wybrany 

rodzaj posiłków, stawkę dzienną należy rozbić na ceny jednostkowe poszczególnych 

posiłków. 



4 

 

4. W przypadku, gdy w ofercie nie zostaną wycenione wszystkie wymienione elementy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. Jeżeli oferta nie zostanie uzupełniona 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający odrzuci ofertę. 

5. W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy oczywistej 

omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa netto. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców). Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru, który ma być dołączony do oferty) to do oferty należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną 

przez Wykonawcę. 

8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w zgodnej formie z wzorami. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

11. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Głuszyca do dnia 06 lutego 2018 r., do 

godz. 14
00

. Na kopercie należy zaznaczyć: Oferta na dostawę dla zadania „Usługa 

cateringu w roku 2018 – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 40 dzieci w wieku od 

20 tygodnia do lat 3”. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres 

zlobek@gluszyca.pl, co nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału oferty 

z ewentualną późniejszą datą wpływu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 07 lutego 2018 r., a o wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi 

rachunek/fakturę VAT po upływie miesiąca w terminie 5 dni od zakończenia okresu 

rozliczeniowego. Należność będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

rachunku/faktury VAT do Zamawiającego, na wskazane przez Wykonawcę konto. 

 

VI. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 

100% 
2. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za cały pakiet. 
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3. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego 

i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty zakupu oraz transportu. 

Stawka dzienna jest ceną stałą i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która według poniższego wzoru uzyska 

najwyższą ilość punktów 

 

Cena najniższa z oferowanych 

C=  ------------------------------------------    

Cena oferty badanej 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

Z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa 

z zastrzeżeniem pkt II. 18 niniejszego zapytania. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy przesyłać na adres email: 

zlobek@gluszyca.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy 

 

 

Zatwierdzam: 

 

Dyrektor Żłobka Gminnego  

(-) Aneta Kalenik 


